غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

بوأحمد :دخل علينا أمس «دلق سهيل»

إذا دلق سهيل

وحسينا بالنسائم الباردة اللي تبرد على
ّ

األحد

ال تامن السيل

القلب ،وهذا مؤشر على أن أمطار الخير

بالطريج ،واهلل يزيد الخير ويتمم علينا
ويعم السالم بالمنطقة.
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قوات التحالف أسقطت طائرات مسيرة باتجاه جازان وخميس مشيط ...و«أنصار اهلل» :أصبنا األهداف بدقة

اليمن :معارك طاحنة في «عتق»
جت��ددت �أم�����س امل��ع��ارك الطاحنة يف
«عتق» مبحافظة �شبوة اليمنية بني
قوات حكومة اليمن يف املنفى وقوات
«االنتقايل اجلنوبي».
ودع��ا املجل�س االنتقايل اجلنوبي,
اجل��ي�����ش ال��ي��م��ن��ي وق�����وات النخبة
ال�شبوانية التابعة للمجل�س �إلى �ضبط
النف�س واالل��ت��زام بوقف �إط�لاق النار
الذي دعت له قيادة التحالف العربي
مبحافظة �شبوة جنوب �رشق البالد.
ووفقا ملوقع املجل�س االنتقايل ،قال
املتحدث با�سم املجل�س ،املهند�س
ن���زار هيثم« :ن��ظ��را حلجم اخل�سائر
املروعة يف الأرواح والأموال
اجل�سيمة
ّ
وامل��راف��ق العامة ،وجتنب ًا ملخاطر
�سوء التقدير ف�إن املجل�س االنتقايل
اجلنوبي ،انطالقا م��ن امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقه كمفو�ض �شعبي،
ي��دع��و جميع الأط�����راف يف حمافظة
�شبوة ل�ضبط النف�س وااللتزام بدعوة
وق��ف �إط�ل�اق ال��ن��ار التي دع��ت �إليها
ق��ي��ادة التحالف ال��ع��رب��ي ،و�ضمان
�سالمة القوات التابعة للتحالف يف
املحافظة» ،مطالب ًا ،القوات اجلنوبية

بالثبات يف املواقع املتواجدة فيها
واحلفاظ على امل�ؤ�س�سات واملمتلكات
العامة واخلا�صة.
على �صعيد �آخر ت�صدت قوات التحالف
بقيادة ال�سعودية لطائرات م�سرية
بدون طيار �أطلقها «�أن�صار الله» باجتاه
جازان وخمي�س م�شيط.
و�رصح املتحدث الر�سمي با�سم قوات
التحالف العقيد الركن تركي املالكي،
ب�أن قوات التحالف متكنت من اعرتا�ض
«م�سية»
و�إ�سقاط طائرات بدون طيار
رّ
�أطلقتها «ان�صار الله» باجتاه الأعيان
املدنية بخمي�س م�شيط وجازان.
و�أو���ض��ح �أن جميع حم���اوالت اطالق
طائرات بدون طيار م�صريها الف�شل،
ويتخذ التحالف ك��اف��ة الإج����راءات
العملياتية و�أف�ضل ممار�سات قواعد
اال�شتباك للتعامل مع هذه الطائرات
حلماية املدنيني.
وكان «�أن�صار الله» �أعلنوا �أنهم �شنوا
هجوما وا�سعا بوا�سطة طائرات م�سرية
على ق��اع��دة امللك خالد اجل��وي��ة يف
خمي�س م�شيط ،وت�أكيدهم �أن الهجوم
حقق هدفه بدقة

بغداد استدعت القائم باألعمال األميركي

الرئيس العراقي :لن نكون ساحة
صراع وتناحر بين الدول

�أعرب الرئي�س العراقي برهم �صالح ام�س عن رف�ضه �أن تتحول بالده الى
�ساحة �رصاع وتناحر بني الدول.
جاء ذلك �أثناء لقاء �صالح بكل من رئي�س جمل�س النواب ال�سابق �سليم
اجلبوري ورئي�س ائتالف دولة القانون نوري املالكي ورئي�س حتالف
الفتح هادي العامري ،كل على انفراد.
ونقل بيان رئا�سي عن �صالح قوله انه يرف�ض �سيا�سة املحاور وت�صفية
احل�سابات ،وي�سعى للن�أي بالبلد عن ان يكون منطلقا لالعتداء على اي
دولة من دول اجلوار واملنطقة.
ودع��ا الى ��ضرورة االلتزام مبوقف الدولة العراقية
مبختلف م�ؤ�س�ساتها التنفيذية والت�رشيعية الراف�ض
ملبد�أ احلرب وعدم القبول ب�أن تكون البالد �ساحة
��صراع وتناحر للدول االخ��رى واالل��ت��زام بالعمل
امل�شرتك من �أجل ال�سالم والتنمية والتقدم والتعاون
االقليمي.
وكانت وزارة اخلارجية العراقية ا�ستدعت القائم
ب��الأع��م��ال يف ���س��ف��ارة ال��والي��ات املتحدة
االمريكية لدى بغداد براين مكفيرتز,
م���ؤك��دة �أن «ال���ع���راق لي�س �ساحة
للنزاع».
• برهم �صالح

قوات االحتالل اإلرهابية اعتقلت
 3فلسطينيين في «رام اهلل»

اعتقلت قوات االحتالل اال�رسائيلي الإرهابية ثالثة فل�سطينيني من
مناطق متفرقة غرب مدينة «رام الله» بال�ضفة الغربية املحتلة و�سط
�إجراءات �أمنية م�شددة.
وقالت وكالة الأنباء الفل�سطينية «وفا» �إن االحتالل اعتقل �شابني
فل�سطينيني من قرية «عني عريك» بعد مداهمة منزليهما وتك�سري
حمتوياتهما ,كما اعتقل اال�سري املحرر ا�رصار معروف من منزله يف
قرية «عني قينيا» �شمال غرب «رام الله».
وذك��رت الوكالة ان جنود االحتالل داهموا �أي�ضا ع��دد ًا من املحال
التجارية يف القرية وا�ستولوا على ت�سجيالت الكامريات بها.
وكانت قوات االحتالل �أغلقت عدد ًا من الطرق الرئي�سية والفرعية غرب
«رام الله» �أول �أم�س عقب مقتل م�ستوطنة ا�رسائيلية و�إ�صابة اثنني
�آخرين جراء انفجار قنبلة قرب م�ستوطنة «دوليب».

السودان :هيئة الدفاع عن البشير
تقدمت بطلب لإلفراج عنه

ت��ق��دم��ت ه��ي��ئ��ة ال��دف��اع
ع��ن الرئي�س ال�سوداين
امل��خ��ل��وع عمر الب�شري
ام�����س ب��ط��ل��ب ل�ل��إف���راج
عنه بال�ضمان املايل �أو
ال�شخ�صي ,فيما حددت
املحكمة ال�سبت املقبل
موعد ًا جلل�سة ثالثة.
ج����اء ذل����ك يف جل�سة
ا�ستماع لثالثة من �شهود
االتهام بالق�ضية املتهم
فيها الب�شري بحيازة نقد
�أجنبي.
• عمر الب�شري يف القف�ص
وقال رئي�س هيئة الدفاع
�إبراهيم الطاهر يف ت�رصيحات عقب اجلل�سة انهم تقدموا بطلبني اولهما ال�سماح
بزيارته والثاين الإفراج عنه بال�ضمان املايل �أو ال�شخ�صي.

الجزائر :العثور على مخبأ

لألسلحة الحربية على حدود مالي

�أعلن اجلي�ش اجلزائري �أم�س عن اكت�شاف خمب�أ للأ�سلحة احلربية والذخرية
بوالية «مترنا�ست» �أق�صى جنوبي البالد على احلدود مع مايل.
وقال اجلي�ش اجلزائري يف بيان ان «وحداته اكت�شفت اثر دورية تفتي�ش قرب
ال�رشيط احلدودي اجلنوبي «بتمرنا�ست» وبالتحديد على احلدود اجلزائرية
املالية خمب�أ للأ�سلحة احلربية والذخرية».
و�أ�ضاف ان املخب�أ يحتوي على «قاعدة اطالق �صواريخ «عيار  107ملم»
ور�شا�ش ثقيل «عيار  14.5ملم» وقذيفتي �صواريخ وما�سورة ر�شا�ش ثقيل
«عيار  14.5ملم» وم�سند لقاعدة �إطالق �صواريخ «عيار  107ملم» وم�سند
ر�شا�ش ثقيل «عيار  14.5ملم» وم�سند ر�شا�ش «عيار  12.7ملم» ،بالإ�ضافة
�إلى  139طلقة من «عيار  14.5ملم».

تخفيف معاناة آالف المنكوبين من الشعب الشقيق

«الهالل األحمر الكويتية» :نفذنا
مشاريع نوعية عدة في اليمن

نفذت جمعية الهالل الأحمر الكويتية ع��دة م�شاريع نوعية يف
اليمن �شملت توزيع حا�ضنات لالطفال اخلدج و�أجهزة طبية على
امل�ست�شفيات ا�ضافة الى اجراء عمليات ا�ستئ�صال اللوز لدى االطفال
وم�شاريع مياه وتوزيع اال�ضاحي.
وقال املدير العام للجمعية عبدالرحمن العون �إن كل هذه امل�شاريع
مت تنفيذها خالل ال�شهر احلايل بالتعاون مع �شبكة اال�ستجابة يف
اليمن ،م�ضيفا �أن امل�شاريع �شملت توزيع  15حا�ضنة للأطفال اخلدج
يف عدد من امل�ست�شفيات منها م�ست�شفى ترمي واجلوف وم�ست�شفى
ال�شهيد حممد هائل وم�ست�شفى كري مبدينة م�أرب م�شريا الى �أنه
�سي�ستفيد منها نحو  5670طفال من اخلدج ،م�شددا على �أن �إر�سال هذه
امل�ساعدات الإن�سانية يج�سد ت�ضامن ال�شعب الكويتي مع الأ�شقاء
يف اليمن والإ�سهام يف تخفيف معاناة �آالف املنكوبني من ال�شعب
اليمني ال�شقيق.
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• �إحدى الطائرات التي �أ�سقطها «التحالف»

رد على تغريدات ضاحي خلفان الذي قال« :إن من يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة»

سفير هادي في المنفى لدى األردن :هل ستراجع اإلمارات أجندتها في اليمن؟
رد �سفري حكومة هادي يف املنفى لدى الأردن علي العمراين على تغريدات قائد
�رشطة دبي �ضاحي خلفان وزعم ان خطر دولة االمارات العربية املتحدة على بالده
جتاوز اخلطر الذي ت�شكله �إيران.
ويف تغريدة على ح�سابه مبوقع تويرت قال العمراين ,ان ال احد كان يتوقع هذا حتى
يف �أ�سو�أ الكوابي�س.
و�أ�ضاف ان اليمنيني جميعا وحتى اولئك الذين ربطتهم االمارات مب�صالح �شخ�صية
يدركون حقيقة االمر فامل�س�ألة هنا م�س�ألة وطن يقال له اليمن.
ويف ت���غ���ري���دة اخ�������رى ق���ال
ال��ع��م��راين ,ه��ل ميكن ان
تراجع االمارات اجندتها
يف اليمن �رسيعا وعاجال
مل�صلحتها وم�صلحة اليمن
وال��ت��ح��ال��ف العربي,
ه�����ذا م����ا رج���ون���اه
وج��رى التحدث عنه
من قبل ,لكن يبدو
ان����ه ق���د �سبق
ال�سيف العذل
لال�سف.
• تغريدات �ضاحي خلفان

• �ضاحي خلفان

الجيش السوري
يتقدم في إدلب

ّ
عزز اجلي�ش ال�سوري ،قواته
يف ري���ف �إدل����ب اجلنوبي،
ا�ستعداد ًا ملوا�صلة تقدمها
يف املنطقة وا�ستعادة بلدة
التمانعة.

وكان �ضاحي خلفان غرد بقوله« :يا قيادة التحالف ,انتم قادة ونحن ال نفهم �شيئاً,
حتاربون االخوان يف م�رص وتركيا وحتت�ضنونهم يف اليمن ,وتن�سون ان للأفاعي
�سم قاتل ,اي منطق بالله عليكم ,الر�أي العام اخلليجي والعربي والعاملي م�صدوم
من هذا التناق�ض».
ويف تغريدة �أخرى قال�« :ستظلون يف حلم العودة �إلى �صنعاء ,ولن ت�صلوها يا
مقاتلي هادي واالخوجنية ,ان كنتم رجاال فتلكم �صنعاء».
وقال �أي�ضاً :الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة.
كما غرد قائالً :ال�رشعية لي�س لديها قوات ,قواتها
ا�ستولى عليها احلوثي ,والقوات املقدمة لها
م��ن ال��ت��ح��ال��ف يف خدمة
احل����وث����ي ,مهمتها
مكانك راوح� ,صور
م��ق��ات��ل�ين يقومون
ب����اط��ل�اق ن���ار
ه��ن��ا وه��ن��اك يف
م��ن��اط��ق خالية,
وبثها على احلدث,
وال�������س�ل�ام عليكم
ورحمة الله.
•  ...وتغريدات ال�سفري علي العمراين

تعهدت احلكومة اللبنانية
ب���إح��راز ت��ق��دم ��سري��ع على
�صعيد الإ�صالحات ملواجهة
�أزمة اقت�صادية متفاقمة دفعت
وكالة فيت�ش خلف�ض ت�صنيف
لبنان االئ��ت��م��اين ملخاوف
متعلقة بخدمة الدين.
وقال الرئي�س مي�شال عون،
بعد �أن خف�ضت وكالة فيت�ش
ت�صنيفها االئتماين للبالد �إلى
«� ،»CCCإن الأزمة احلالية
تت�شكل منذ �سنوات طويلة
لكن «اجلميع» ي�ساهم حالي ًا
يف معاجلة �أ�سبابها.

محليات 2

«القوى العاملة» أوقفت
 16ملفًا ألصحاب مراكب
الصيد المخالفة

محليات 3

العميري« :التطبيقي»
مثلت الكويت في عمومية
مسابقة المهارات العالمية

محليات 4

• علي العمراين

قذيفة سقطت على ساحة مطار معيتيقة

ليبيا :مقتل  4جراء غارات جوية

وكان اجلي�ش متكن من ال�سيطرة
على بلدة اللطامنة وجميع بلدات
ري��ف حماة ال�شمايل وقامت
وحدات الهند�سة بتطهريها من
االلغام والعبوات النا�سفة.

لبنان :ملتزمون باإلصالحات
بعد تخفيض «التصنيف»

حيات :العالقات
الكويتية  -الصينية
واصلت االزدهار
في عهد صاحب السمو

• �إحدى ال�سيارات التي تعر�ضت لأ�رضار بالقرب من املطار

لقي  4مدنيني حتفهم جراء ق�صف تعر�ضت له منطقة الكرميية جنوب
العا�صمة الليبية طرابل�س �أم�س.
وقالت و�سائل اعالم ان غ��ارات جوية ا�ستهدفت مواقع خمتلفة جنوب
طرابل�س ،ت�سببت احداها يف مقتل  4مدنيني ،كانوا ي�ستقلون �سيارة على
الطريق الرابط بني ال�سواين والكرميية ،وان احدى الغارات ا�صابت منزال
يف ذات املنطقة.
من جانبها حملت ق��وات حكومة الوفاق ،ق��وات امل�شري خليفة حفرت
م�س�ؤولية ق�صف مناطق مدنية واتهمت قوات حكومة الوفاق مرارا القوات
املوالية حلفرت با�ستهداف مناطق م�أهولة بال�سكان والت�سبب يف مقتل
مدنيني.
على �صعيد �آخر قال مطار معيتيقة الدويل ان قذيقة ا�صابت �ساحة انتظار
ال�سيارات باملطار ،وهو الوحيد الذي يعمل يف العا�صمة الليبية طرابل�س،
ما ت�سبب يف وقف حركة الطريان لنحو ثالث �ساعات قبل ا�ستئنافها.

روسيا اختبرت
إطالق صاروخين
باليستيين
من غواصتين
قالت وزارة ال��دف��اع الرو�سية �إن
مو�سكو اختربت �إط�لاق �صاروخني
بالي�ستيني من غوا�صتني يف منطقة
املحيط املتجمد ال�شمايل وبحر
بارنت�س �أم�س �ضمن تدريب قتايل.
وذكرت الوزارة �أن ال�صاروخ �سينيفا
العابر للقارات وال��ذي يعتمد على
الوقود ال�سائل انطلق من الغوا�صة
توال ،بينما �أطلقت الغوا�صة يوري
دوجلوروكي ال�صاروخ بوالفا ،وهو
�أح���دث ال�صواريخ الرو�سية التي
ت�ستخدم وقودا �صلبا.
و�أ���ض��اف��ت �أن ال�����ص��اروخ�ين بلغا
هدفيهما ب�أحد مواقع التدريب يف
منطقة �أرخاجنيل�سك ال�شمالية ويف
�شبه جزيرة كامت�شاتكا يف �أق�صى
�رشق رو�سيا.
وقالت الوزارة «�أثناء عمليتي الإطالق
جرى الت�أكد من دقة اخل�صائ�ص الفنية
لل�صاروخني البالي�ستيني اللذين
ينطلقان من غوا�صات ومن كفاءة كل
�أنظمة �صواريخ ال�سفن».

بورصة «وول ستريت» تهوي

الذهب يقفز  %2مع تصاعد التوترات التجارية

يف �صعود الذهب».
قفزت �أ�سعار الذهب  ،%2مع تف�سري امل�ستثمرين
وقال باول �إن االقت�صاد الأمريكي يف «و�ضع �صعب»،
كلمة ج�ي�روم ب���اول رئي�س جمل�س االحتياطي
لكنه قدم قرائن قليلة ب�ش�أن تخفي�ضات �أ�سعار
االحتادي الأمريكي يف ندوة جاك�سون هول على �أنها
الفائدة يف اجتماعه املقبل ،بيد �أنه عدد �سل�سلة
متيل نحو موقف تي�سريي لل�سيا�سة النقدية ،يف
خماطر اقت�صادية وجيو�سيا�سية يراقبها جمل�س
حني فاقم �أحدث تعليقات للرئي�س دونالد ترامب
االحتياطي ،م�شري ًا �إل��ى �أنها مرتبطة بال�رصاع
التوترات التجارية مع ال�صني.
التجاري.
و�صعد الذهب يف املعامالت الفورية � %1.9إلى
الى ذلك ،هوت الأ�سهم الأمريكية ,بعد ت�صعيد
 1527.31دوالر ًا للأوقية يف �أواخر جل�سة التداول
جديد يف احلرب التجارية بني الواليات املتحدة
بعدما و�صل يف وقت �سابق �إلى  1529.67دوالر ًا
وال�صني ،مع مطالبة الرئي�س دون��ال��د ترامب
وهو �أعلى م�ستوى له منذ الثالث ع�رش من �أغ�سط�س
ال�رشكات الأمريكية بال�سعي �إلى بدائل لعملياتها
احلايل عندما �سجل �أعلى م�ستوى يف �ست �سنوات عند
يف ال�صني بعد �أن �أعلنت بكني عن ر�سوم جمركية
 1534.31دوالر ًا ،فيما ارتفعت العقود الأمريكية
• متعاملون �أثناء التداول وتبدو �آثار ال�صدمة على وجوههم
انتقامية على منتجات �أمريكية.
للذهب  %1.9لتبلغ عند الت�سوية  1537.60دوالر ًا
و�أنهى امل�ؤ�رش داو جونز ال�صناعي جل�سة التداول يف بور�صة وول �سرتيت منخف�ض ًا
للأوقية.
وقال بوب هابركورن كبري حمللي الأ�سواق يف �آر.جيه.او فيوت�رشز «حقيقة �أنه  623.34نقطة� ،أو � ،%2.37إلى  25628.90نقطة ،بينما هبط امل�ؤ�رش �ستاندرد �آند
«باول» قال �إنهم «جمل�س االحتياطي االحتادي» �سيت�رصفون بالطريقة املالئمة بورز  500الأو�سع نطاق ًا  75.84نقطة� ،أو  ،% 2.59ليغلق عند  2847.11نقطة.
لدعم النمو ،وهو �شيء من �ش�أنه �أن يدفع �أ�سعار الذهب لل�صعود ،هم لديهم و�أغلق امل�ؤ�رش نا�سداك املجمع منخف�ضا  239.62نقطة� ،أو � ،%3.0إلى
�أداتان رئي�سيتان هما التي�سري الكمي �أو خف�ض �أ�سعار الفائدة ،وكالهما �سيت�سبب  7751.77نقطة.
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